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Primăria Municipiului Piatra-Neamț informează că, începând cu data de 19.02.2018 

dosarele de transcriere în registrele de stare civilă a certificatelor / extraselor de stare civilă 

eliberate de autoritățile străine pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat 

cetățenia română vor fi depuse la ghișeul nr. 1 al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Piatra Neamț din incinta Mall Forum Center, nivel 2, după următorul 

program: 

Luni 13.00 -16.00 

Marți 13.00 – 16.00 

Miercuri 08.30 – 13.30 

Joi 13.00 – 16.00. 

 

Pentru eliberarea certificatelor emise solicitanții se vor prezenta la Biroul de Relații 

cu Publicul al Stării Civile din incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț (str. Ștefan 

cel Mare nr. 6-8) conform programării, în zilele de vineri între 13.00 și 16.00.  

Numărul mare de solicitări de transcriere vine ca urmare a modificărilor  legislative 

privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, care a intrat în 

vigoare la data de 21.01.2018, respectiv Legea nr. 14/12.01.2018 pentru aprobarea O.U.G. 

nr. 33/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare 

civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. 

  În întreg anul 2017, la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț au fost soluționate 

271 dosare (solicitări) de transcriere acte/certificate de stare civilă. Având în vedere că de la 

21.01.2018, data intrării în vigoare a acestei legi și până la data de 14.02.2018 s-au depus la 

Primăria Piatra-Neamț peste 400 de dosare de transcriere acte/certificate de stare civilă doar 

de către cei care au redobândit cetățenia română sau cărora li s-a acordat cetățenia română, s-

a luat această măsură pentru a eficientiza activitatea Departamentului de Stare Civilă și 

pentru a oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a beneficia de servicii publice într-un 

interval de timp rezonabil.  
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